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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
(Μελέτη παροχής 
υπηρεσιών)     

Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων 
∆ΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  17/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.800,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου , κ. Ακριώτης ∆ηµήτριος, έχοντας υπόψη: 
Α. Την µε αριθµό  235/14 (Α∆Α: ΩΟΙΚΟΚΠΛ-ΕΝΣ) απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ 
Β. Τον προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α.Λ έτους 2015. 
Γ. Τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
2. Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.»  
3. Tου Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα το άρθρο 
209, παρ.1., όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 α΄/23-12-2008) και 
ισχύει σήµερα 
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5. Της υπ΄αριθµ. Π1/3305/3-11-10 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Υπουργικής Απόφασης 
Υπουργείου Οικονοµίας, Αν.& Ναυτιλίας, που αφορά το όριο για τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισµού το οποίο καθορίσθηκε σε 60.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση 
υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων ∆.Ε.Υ.Α.Λ», προϋπολογισµού 13.800,00 
ευρώ, χωρίς τον Φ.Π.Α., που θα περιλαµβάνει εργασίες Περιοδικού Ελέγχου & 
Προληπτικής Συντήρησης. Οι προς συντήρηση (Υ/Σ) είναι έξι (6). ∆ύο (2) (Υ/Σ) στις 
Ε.Ε.Λ. περιοχή ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ, ένας (1) (Υ/Σ) στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων (∆ΕΗ), δύο 
(2) (Υ/Σ) στο αντλιοστάσιο ύδρευσης (Υ∆ΑΤΑ) & ένας (1) στο αντλιοστάσιο 
ακαθάρτων (ΛΙΜΑΝΙ). 
 
Άρθρο 1o –Συµβατικά Στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία της µελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο παράρτηµα της 
παρούσας διακήρυξης, είναι: 
α) Ο Προϋπολογισµός εργασιών 
β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ) Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Άρθρο 2ο  –Προϋπολογισµός –Χρηµατοδότηση της Υπηρεσίας 
α) Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στις 13.800,00 ευρώ, 
χωρίς τον Φ.Π.Α.   
β) Η προµήθεια χρηµατοδοτείται  από ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑΛ 
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Άρθρο 3ο- Ισχύς προσφορών 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό για 
διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου ισχύς µαταιώνεται το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού. 
Η απόφαση του ∆.Σ, της ∆ΕΥΑΛ για κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών µε τη 
σύµφωνη γνώµη του υπό ανάδειξη µειοδότη. 
 
Άρθρο 4ο-∆εκτοί στον διαγωνισµό 
α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που 
έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας 
διακήρυξης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, 
η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. 
β) Ενώσεις/ Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν νοµική µορφή κατά την υποβολή 
της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση/Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί να περιληφθεί µε συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η 
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης. 
Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα 
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσό συµµετοχής κάθε 
προσώπου και το ειδικό µέρος του έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα 
πλαίσια υλοποίησης της σύµβασης. 

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

 
Άρθρο 5ο –∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  (τυπικά δικαιολογητικά) 
1.-Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα 
εξής δικαιολογητικά: 
1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: 
1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
1.1.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 1.1.3 και 1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους, σ΄αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης 
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επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή και που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 
1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (ποσού 610,00 ευρώ). 
1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωσης αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
υπ΄αριθµ. 1.1.3 & 1.1.4 περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου. 
1.2.4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύµαµες 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις. 
1.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειµένη 
περίπτωση το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά 
τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νοµικού Προσώπου. 
1.4 Οι συνεταιρισµοί 
1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3 και 1.1.4 του εδ. 1.1 του 
παρόντος άρθρου. 
1.4.2 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 
1.5 Οι ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες 
που συµµετέχει στην ένωση. 
1.5.2 Η ένωση παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το 
ποσοστό συµµετοχής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
1.5.3 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για 
ολόκληρη την προσφορά. Στην περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, 
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή 
και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε 
απόφαση του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΛ. 
2. Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε 
αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 
του παράχοντος υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. 
4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα 
είναι νοµίµως µεταφρασµένα στην Ελληνική. 
5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να 
µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην 
υπηρεσία που εκτελεί το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως 
πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 
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Άρθρο 6ο - Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να 
πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και 
επαγγελµατικές τους ικανότητες. 
1. Πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 για το πεδίο εφαρµογής 
Συντήρησης Υποσταθµών 
2.Εµπειρία εργασιών συντήρησης (τουλάχιστον τριετής) σε Υ/Σ, που επιβεβαιώνεται 
µε προσκόµιση λίστας εκτέλεσης παρεµφερών εργασιών. 
3.Εξοπλισµό που  µπορεί να έχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην διάθεση τους 
(συµπληρώνοντας για τον λόγο αυτό Υπεύθυνη ∆ήλωση) και ειδικά συσκευή 
αναζωογόνησης-αφύγρανσης  ελαίου µετασχηµατιστής (µε την µέθοδο De Laval) 
καθώς και συσκευή µέτρησης της διηλεκτρικής αντοχής ελαίου. 
 
Άρθρο 7ο –Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
1.Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, Ελευθερίου 
Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, στις 17/4/2015 ηµέρα Παρασκευή µε ώρα έναρξης της 
παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.µ. και ώρα λήξης την 11:30 π.µ. 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στη Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή 
αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
α) Η απευθείας υποβολή των προσφορών θα γίνει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 
β) Η αποστολή των προσφορών ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρέπει 
να γίνει τουλάχιστον µέχρι την καθορισµένη ώρα λήξης της παραλαβής των. Οι 
φάκελοι των προσφορών πρωτοκολλούνται στη γραµµατεία της ∆ΕΥΑΛ. 
3.Οι προσφορές που περιέχονται στη ∆ΕΥΑΛ ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της προθεσµίας που 
καθορίζεται στη παρ.1 του παρόντος άρθρου, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί 
µε τις άλλες κατά την διενέργεια του διαγωνισµού. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Άρθρο 8ο – Φάκελος Προσφοράς 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε 
κεφαλαία γράµµατα: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 

• Ο τίτλος της προς παροχή υπηρεσίας (Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης 
εγκαταστάσεων ∆.Ε.Υ.Α.Λ) καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου της 
περίληψης διακήρυξης 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, 
τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
διεύθυνση κ.λ.π) 

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία: 
1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσης. 
2. Σε υποφάκελο τα στοιχεία της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, µε την 
ένδειξη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» στο 
εξωτερικό µέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς. 
Στον υποφάκελο αυτό περιέχονται όλα τα στοιχεία για την απόδειξη της τεχνικής και 
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επαγγελµατικής ικανότητας (άρθρο 6 της παρούσας) του διαγωνιζόµενου και αυτά 
είναι: 

• Πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 για το πεδίο εφαρµογής 
Συντήρησης Υποσταθµών 

• Λίστα εργασιών συντήρησης υποσταθµών 

• Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) για τον εξοπλισµό που έχει στην διάθεση 
του (σύµφωνα µε την παράγραφο 6.3 της παρούσας). 

3. Σε σφραγισµένο υποφάκελο η οικονοµική προσφορά, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό του µέρος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία 
του κυρίως φακέλου της προσφοράς. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, απόκρουση όρων της 
διακήρυξης. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Από 
τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
Άρθρο 9ο – ∆ιεξαγωγή ∆ιαγωνισµού 
Α. Παραλαβή προσφορών 
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση την ηµέρα και 
ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας και παραλαµβάνει όλους τους φακέλους 
συµµετοχής. 
2. Οι προσφορές που δεν έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο κατατίθενται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 
του ∆ιαγωνισµού ως ακολούθως: 
α) Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον επιχειρηµατία σε περίπτωση Ατοµικής 
Επιχείρησης. 
β) Από τους διαχειριστές των Προσωπικών Εταιρειών και της Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 
εφοδιασµένο µε το παραστατικό εκπροσώπησης. 
γ) Από τους νόµιµους εκπροσώπους των Ανωνύµων Εταιρειών και των 
Συνεταιρισµών ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο εφοδιασµένο µε το 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
δ) Σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών είτε από όλα τα µέλη της Ένωσης είτε από 
κοινό εκπρόσωπο τους διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να εκπροσωπηθούν κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών και την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισµού οι προµηθευτές που έχουν 
αποστείλει ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο την προσφορά τους. 
Β. Αποσφράγιση προσφορών 
1. Μετά την πάροδο της καθορισµένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών ο 
πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και 
καταγράφεται αυτό στο πρακτικό του διαγωνισµού. Προσφορές που υποβάλλονται 
στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
2. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, αριθµούνται και 
µονογραφούνται εξωτερικά από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού οι κυρίως 
φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή, µε την παρακάτω διαδικασία: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθµούνται µε τον ίδιο αριθµό και 
µονογραφούνται από την επιτροπή, οι δύο υποφάκελοι που περιέχονται σ' αυτόν. 
Ακολούθως µονογραφούνται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
και µονογραφούνται τα περιεχόµενα του υποφακέλου µε την ένδειξη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» κατά φύλλο και 
φυλλοµετρούνται από την επιτροπή. 
β) Ακολουθεί σε µυστική συνεδρίαση της επιτροπής  ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής & ο έλεγχος των στοιχείων της Τεχνικής και Επαγγελµατικής ικανότητας 
του διαγωνιζόµενου. Μετά τον έλεγχο η επιτροπή αποφασίζει για κάθε διαγωνιζόµενο 
αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και αν πληροί τα κριτήρια 
επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας και αποκλείει όσους κατά την κρίση της δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.     
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής του 
διαγωνισµού & σε δηµόσια συνεδρίαση, η ηµεροµηνία αυτής γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους (ειδοποίηση µε fax), ανακοινώνεται ποιοι έχουν αποκλειστεί από 
τον διαγωνισµό και καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής. Ο σφραγισµένος 
υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους που 
αποκλείονται στο στάδιο αυτό, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να 
υποβάλλουν ένσταση. 
γ) Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.∆. 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΛ ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας 
για την υποβολή τους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε νέα συνεδρίαση, στην οποία 
καλούνται οι διαγωνιζόµενοι (ειδοποίηση µε fax) που δεν έχουν αποκλειστεί, 
προβαίνει στην αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών & µονογραφεί κατά 
φύλλο τις οικονοµικές προσφορές. Ανακηρύσσει προσωρινό µειοδότη εκείνον που 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Ανακοινώνει το αποτέλεσµα  του διαγωνισµού στους 
παρευρισκόµενους και προβαίνει στην καταχώρηση του αποτελέσµατος στο 
πρακτικό, το υπογράφει και κλείνει. Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ αποφασίζει για την έγκριση 
του πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΛ  (άρθρο 21 του Π∆ 28/80) εγκρίνει ή 
ακυρώνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας χωρίς να αποκλείεται η µερική επανάληψη 
της διαδικασίας από οποιοδήποτε σηµείο, σε περίπτωση λάθους ή παράληψης των 
Επιτροπών. 
  
Άρθρο 10ο – Τιµές προσφορών – Επιβαρύνσεις µειοδοτών 
1. Οι τιµές προσφοράς θα δοθούν αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και συγκεκριµένα θα αναγράφονται: 

• Η κατ΄αποκοπή τιµή για τις οριζόµενες εργασίες ανά τεµάχιο υποσταθµού, 
χωρίς Φ.Π.Α 

• Η δαπάνη  των εργασιών για το σύνολο των υποσταθµών (6 Υ/Σ) 

• Η συνολική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. 

• Ο Φ.Π.Α 

• Η συνολική δαπάνη 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ και µέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο 
νόµισµα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2. Στην τιµή προσφοράς πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ 
τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συµπεριλαµβανoµένης και της δαπάνης 
δηµοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων της, εκτός Φ.Π.Α. 
3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αριθµητικού λάθους στο γινόµενο ή στην άθροιση 
λαµβάνεται υπόψη η τιµή µονάδος.. 
4. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές µε τιµές µεγαλύτερες του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης ανά τεµάχιο εργασίας ή συνολικά. 
5. ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές  και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  
 

 
 



 7

Άρθρο 11ο – Ενστάσεις 
Οι ενστάσεις (άρθρο 20 του Π∆ 28/80) για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού 
κατατίθενται στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στη ∆ΕΥΑΛ 
πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Τα 
πρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις µεταβιβάζονται προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη αιτιολογηµένης απόφασης. 
 
Άρθρο 12ο – Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Το ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Λ εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει ή 
ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης τελικής έγκρισης, για την υπογραφή της 
σύµβασης προσκοµίζοντας συγχρόνως και την απαιτούµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την 
σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
κηρύσσεται, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του κυρίου του έργου ή 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Άρθρο 13ο – Κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης 
1.Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και 
εγκύρως κατακυρώθη η παροχή της υπηρεσίας, υπογράφεται σύµβαση, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προς 
παροχή υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Ο αριθµός και η ηµεροµηνία θεωρήσεως της µελέτης 
β) Η ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας 
γ) Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της απόφασης του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Λ που αφορά την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 
δ) Ο  συµβατικός χρόνος εκτέλεσης 
ε) Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της εγγυητικής επιστολής και ο εκδότης αυτής 
2. Η σύµβαση συνάπτεται για το πραγµατικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, το οποίο 
προκύπτει από την προσφορά που επιτεύχθηκε κατά την δηµοπρασία.  
 
 
Άρθρο 14ο – Εγγυητικές Επιστολές 
1. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβάλουν,  µαζί µε την οικονοµική 
προσφορά τους στον φάκελο των δικαιολογητικών εγγύηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό. 
Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθεται εγγυητική συµµετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, που ανέρχεται 
στο ποσό των 610,00 € (εξακόσια δέκα ευρώ).  
Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
ανάθεση της σύµβασης, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόµενων που θα λάβουν µέρος στον 
διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα: 
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(1). Τον εκδότη. 
(2). Τον αριθµό της εγγύησης. 
(3). Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
(4). Τον κύριο της εργασίας ∆.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ προς την οποία απευθύνεται. 
(5). Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
(6). Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των µελών της. 
 (7). Τον τίτλο της εργασίας «Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων 
∆ΕΥΑΛ». 
(8). Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
(9). Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση µέσα σε 
πέντε (5) µήνες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
(9). Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί δύο (2) µήνες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
∆ηλαδή συνολικά οκτώ (8) µήνες. 
 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο 
εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, προσαυξηµένου  κατά τέσσερεις (4) µήνες 
(χρόνο εγγυήσεως -άρθρο  Σ.Υ)  . Συνολικά δεκαέξι (16) µήνες. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, έπειτα από την παραλαβή του συµβατικού 
αντικειµένου από την αρµόδια επιτροπή. 
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα:  
(1). Τον εκδότη. 
(2). Τον αριθµό της εγγύησης. 
(3). Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
(4). Τον κύριο της εργασίας ∆.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ προς την οποία απευθύνεται. 
(5). Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (5% επί του συµβατικού αντικειµένου) 
(6). Την ηµεροµηνία λήξη της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί τέσσερεις (4) µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού αντικειµένου. 
(7). Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των µελών της. 
(8). Τον τίτλο της εργασίας «Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων 
∆ΕΥΑΛ». 
(9). Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
(10). Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ∆.Ε.Υ.Α.Λ.  

 
Άρθρο 14ο – Γλώσσα 
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευµένες από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συµβάσεων καθώς και όλη η 
σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών 
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αρχών που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά,  µόνο εφόσον 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα θεωρηµένη από τα 
κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
Άρθρο 15ο – Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε την δηµοπρασία, τον τρόπο 
κτήσης των εντύπων, κλπ από τους κ. Παρασκευά Φινδανή & Γρηγόρη 
Καρακωνσταντίνο , προσερχόµενοι όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο κτίριο της 
∆ΕΥΑΛ, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17,  στο τηλέφωνο: 2251024444, 2251046755 και 
fax :22510 40121. 
Η παρούσα, µαζί µε τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ www.deyamyt.gr από όπου 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τα παραλάβουν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της ∆ΕΥΑΛ, οι 
ενδιαφερόµενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail) στη δ/νση: deyam2@otenet.gr προκειµένου να λαµβάνουν 
άµεσα –εφόσον απαιτηθεί- ανακοινώσεις, διευκρινήσεις κλπ για τον διαγωνισµό. 
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